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REGULAMIN 

Uczestnictwa w cyklu szkoleń  

AKADEMIA WSPÓŁPRACY JST – NGO’s. 

 

§ 1. 

Informacje ogólne 

 

1. „Akademia Współpracy JST-NGO’s” realizowana jest w ramach projektu „Współpraca to podstawa !” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego, 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, nr umowy – POKL - 05.04.02-00-G50/13-00 

realizowanego przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Rucianem-Nidzie w partnerstwie z Gminą 

Ruciane-Nida, Fundacją Wspólnego Rozwoju w Kętrzynie  oraz Gminą Miejską Kętrzyn.  

 

2. Biuro projektu mieści się w biurze Stowarzyszenia Kobieta na PLUS w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 1 

lok.7, 12-220 Ruciane-Nida,  tel. 731 715 512.  

 

§ 2. 

Zakres wsparcia 

 

1. „Akademia Współpracy JST-NGO’s”  to cykl edukacyjny, składający się z 5 dwudniowych sesji 

szkoleniowych, których celem jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu Modelu Współpracy, 

przygotowujących do wdrażania zaplanowanych elementów Modelu Współpracy administracji publicznej i 

organizacji pozarządowych powstałego w wyniku realizacji projektu systemowego Model Współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie współpracy przy 

zaangażowaniu Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Związku 

Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Instytutu Spraw Publicznych 

oraz Sieci SPLOT.  

 

2. W trakcie zaplanowanych szkoleń uczestnicy projektu poznają zasady ww. Modelu  Współpracy, 

otrzymają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.  

 

Tematyka 5 sesji szkoleniowych dla każdej z 10 grup:  

a) Struktura „ Modelu Współpracy” ( 16 godzin - 2 dni x 8 godzin ). 

b) Płaszczyzny i obszary współpracy ( 16 godzin - 2 dni x 8 godzin ). 

c) Zasady współpracy ( 16 godzin - 2 dni x 8 godzin ). 

d) Polityki publiczne ich rola i znaczenie ( 16 godzin - 2 dni x 8 godzin ). 

e) Zadania publiczne – zlecanie – realizacja ( 16 godzin - 2 dni x 8 godzin ). 

 

3. Dodatkowo uczestnicy „Akademii Współpracy JST-NGO’s”  : 
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a) otrzymują możliwość uczestnictwa  w cyklicznych spotkaniach, w trakcie których będą 

wypracowywane Programy Współpracy wg Modelu Współpracy w Gminie Ruciane-Nida i w Gminie 

Miejskiej Kętrzyn;  

 

b) otrzymują możliwość uczestnictwa seminariach w ramach Festynów Organizacji Pozarządowych, 

w których uczestniczyć będą organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele JST z terenu powiatów: 

bartoszyckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego,  piskiego, szczycieńskiego; 

 

- „ Model Współpracy czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej”, 

- „ Dobra współpraca – czyli jaka?”. 

c) otrzymują możliwość uczestnictwa w jednej z dwóch zaplanowanych wizyt studyjnych; 

d) otrzymują możliwość uczestnictwa w debatach organizowanych na terenie Gminy Ruciane-Nida i 

Gminy Miejskiej Kętrzyn; 

e) otrzymują możliwość uczestnictwa w przygotowywaniu opracowań do wydania publikacji.  

 

§ 3. 

Uczestnicy „Akademii Współpracy JST-NGO’s” 

 

1. „Akademia Współpracy JST-NGO’s”  skierowana jest do przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych oraz jednostek 

podległych JST z terenu powiatów: bartoszyckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego,  

piskiego, szczycieńskiego, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania 

Modelu Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. 

2. Projekt zakłada uczestnictwo w „Akademii Współpracy JST-NGO’s”   160 osób ( 10 grup szkoleniowych 

x 16 osób) w tym: 

- 48 osób – przedstawicieli samorządów z terenu powiatów: bartoszyckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, 

mrągowskiego,  piskiego, szczycieńskiego;  

- 112 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatów: : bartoszyckiego, 

giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego,  piskiego, szczycieńskiego;  

 

Udział uczestników szkoleń – przedstawicieli JST i NGO’s przyczyni się do dwustronnej i efektywnej 

współpracy i  wspólnego wypracowania rozwiązań współpracy opartych na Modelu Współpracy, 

następnie  do wdrożenia Modelu Współpracy w JST na terenie powiatów: bartoszyckiego, giżyckiego, 

kętrzyńskiego, mrągowskiego,  piskiego, szczycieńskiego.  
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§ 4. 

Harmonogram Akademii Współpracy JST-NGO,s 

 

1. „Akademia Współpracy JST-NGO’s” realizowana jest od lutego 2014 r. do grudnia 2014 r.  

2. Planowane są 4 edycje „Akademii Współpracy JST-NGO’s”   

3. Terminy sesji dla każdej z grup ustalane są sukcesywnie dla rekrutowanych grup szkoleniowych.  

4. Harmonogram szkoleń będzie zawarty w umowie. 

4. Każdy z zakwalifikowanych uczestników zostaje powiadomiony o terminie szkoleń telefonicznie lub 

poprzez wskazany adres e-mail. 

 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w harmonogramie „Akademia Współpracy JST-

NGO’s”, o czym zobowiązują się niezwłocznie poinformować uczestników.  

 

§ 5. 

Zgłoszenia i rekrutacja 

 

1. Rekrutacja do „Akademii Współpracy JST-NGO’s” odbywa się na podstawie składanych formularzy 

zgłoszeniowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Planowana są 4 edycje. 

Terminy rekrutacji będą systematycznie  publikowane na stronach internetowych: 

www.kobietanapus.pl 

www.ruciane-nida.pl 

www.wspolnyrozwoj.pl 

www.ketrzyn.pl  

www.ngo.pl 

 

3. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać:  

 

a) pocztą tradycyjną na adres:  

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Rucianem-Nidzie,  

ul. Polna 1 lok.7, 12-220 Ruciane-Nida 

z dopiskiem „Akademia Współpracy JST-NGO’s” 

 

b) pocztą elektroniczną na adres: wspolpraca542@gmail.com,  w tytule e-maila prosimy podać 

„Akademia Współpracy JST-NGO’s”. 

 

5. O wyborze uczestników do udziału w „Akademii Współpracy JST-NGO’s” decydują kryteria:  
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a) przedstawiciele organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie na terenie powiatów: 

bartoszyckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego,  piskiego, szczycieńskiego: 

- członkowie organizacji pozarządowych 

- wolontariusze 

- zatrudnieni w organizacjach pozarządowych; 

b) przedstawiciele samorządów z terenu powiatów: bartoszyckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, 

mrągowskiego,  piskiego, szczycieńskiego: 

- pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

- pracownicy delegowani z ramienia JST do współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

- pracownicy jednostek podległych JST zainteresowani bezpośrednią współpracą z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

6. Ostatecznego wyboru uczestników projektu dokona Komisja Rekrutacyjna złożona z przedstawicieli 

realizatorów projektu.  

 

7. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostaje utworzona lista rezerwowa – dodatkowym kryterium 

będzie dotychczasowe doświadczenie i zaangażowanie w rozwój współpracy samorządu z organizacjami. 

  

8. Informacje o zakwalifikowaniu do „Akademii Współpracy JST-NGO’s”  , miejscu szkoleń  oraz 

harmonogram szkoleń, przekazane zostaną drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną na wskazane w 

formularzu zgłoszeniowym dane teleadresowe.  

 

§ 7. 

Zobowiązania Uczestników 

 

1. Uczestnicy zobowiązują się do:  

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu;  

b) obecności na szkoleniach (min. 80% zajęć). W przypadku opuszczenia więcej niż 20% zajęć 

organizator ma prawo do skreślenia uczestnika z listy wsparcia i zastąpienia go osobą z listy rezerwowej.  

c) informowania Organizatora o nieobecności w szkoleniu przynajmniej 3 dni przed jego rozpoczęciem.  

d) wypełnienia dokumentów niezbędnych do otrzymania wsparcia, tj: deklaracji uczestnictwa w 

projekcie, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, umowy uczestnictwa;  

e) udostępnienia danych osobowych do celów sprawozdawczych, monitoringowych i ewaluacyjnych.  

f) pokrycia kosztów dojazdu do miejsca szkoleń.  
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§ 8. 

Zobowiązania organizatorów 

 

1. Organizatorzy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań do organizacji „Akademii Współpracy  JST-

NGO’s „ na jak najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym.  

 

2. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników, wynagrodzenia trenerów 

oraz zapewniają materiały szkoleniowe.  

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Stowarzyszenie Kobieta na 

PLUS 

2. Każdy uczestnik „Akademii Współpracy JST-NGO’s”, który spełni wszystkie wymagania określone w 

Regulaminie otrzymuje dyplom ukończenia „Akademii Współpracy JST-NGO’s”,  który zawiera ilość 

godzin oraz zakres tematyczny. Natomiast uczestnicy, którzy nie spełnią wymagań określonych w 

Regulaminie (zwłaszcza dotyczących frekwencji oraz prac zaliczeniowych) otrzymują dyplom 

uczestnictwa w Akademii.  

 

3. Rezygnacja z udziału w „Akademii Współpracy JST-NGO’s” możliwa jest tylko w uzasadnionych 

przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez 

Organizatora, w przeciwnym wypadku uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkolenia. 

 

4. Uzasadnione przypadki o których mowa w § 9 pkt. 3 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, lub 

działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie (choroba lub zdarzenia losowe).  

 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu o czym uczestnicy 

zostaną niezwłocznie poinformowani.  

 

 

Ruciane - Nida 10.01.2014 
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